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NÁVRH UZNESENIA 
 
 

Mestské zastupiteľstvo po prerokovaní materiálu 
 
 

schvaľuje 
 
 

1. Ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. 
o majetku obcí v znení neskorších predpisov  predaj nehnuteľností v k. ú. Nivy, pozemkov registra 
"C":  
• parc. č. 9749/1 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 866 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/12 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 778 m2, LV č. 797, 
• parc. č. 9749/13 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/14 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/15 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/16 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/17 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/18 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1 
• parc. č. 9749/19 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1 
• parc. č. 9749/20 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/35 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 708 m2, LV č. 1 
• parc. č. 9749/36 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 267 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/38 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 181 m2, LV č. 1,  
• parc. č. 9749/39 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 1319 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/40 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 30 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/41 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 5 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/42 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 34 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/43 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 12 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/44 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 37 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/45 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 751 m2, LV č. 1, 
a stavby súp. č. 4944 - Mlynské nivy 37,39,41 na parc. č. 9749/1, LV č. 1 a stavby súp. č. 1730 na 
parc. č. 9749/12, LV č. 797, za cenu celkom 2 586 722,62 Eur,  obchodnej spoločnosti Twin City 
a.s., Prievozská 4, Bratislava, IČO 35872217. 
 
2.. Odňatie správy nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy, k. ú. Ružinov, zvereného 
do správy mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy na 
základe zverovacieho protokolu zo dňa 30.6.1994, zverovacieho protokolu č. 8111000196 zo dňa 
29.5.1996 a zverovacieho protokolu č. 118803961100 zo dňa 20.12.2011, nehnuteľností v k. ú. 
Nivy, pozemkov registra "C":  
• parc. č. 9749/1 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 866 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/12 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 778 m2, LV č. 797, 
• parc. č. 9749/36 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 267 m2, LV č. 1, 



• parc. č. 9749/38 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 181 m2, LV č. 1,  
• parc. č. 9749/40 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 30 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/41 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 5 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/42 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 34 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/43 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 12 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/44 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 37 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/45 - zast. pl. a nádvoria vo výmere 751 m2, LV č. 1, 
a stavby súp. č. 4944 - Mlynské nivy37,39,41 na parc. č. 9749/1, LV č. 1 a stavby súp. č. 1730        
na parc. č. 9749/12, LV č. 797, v zmysle Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, Čl. 80ods. 2 písm. 
w) bod 1. z dôvodu, že ide o majetok, ktorý hlavné mesto SR Bratislava potrebuje vo verejnom 
záujme na verejnoprospešné stavby podľa schválenej územnoplánovacej dokumentácie. 
  
S podmienkami: 
 
1. Kúpna zmluva bude kupujúcim podpísaná najneskôr do 45 dní odo dňa schválenia uznesenia. 

V prípade, že kúpna zmluva nebude kupujúcim v uvedenom termíne podpísaná, toto uznesenie 
stratí platnosť. 

 
2. Kupujúci uhradí kúpnu v dvoch splátkach nasledovne:  
 

1. splátka: 1 586 722,62 Eur do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami,  

2. splátka: 1 000 000,00 Eur do 30 dní odo dňa, kedy predávajúci predloží kupujúcemu výzvu 
na úhradu spolu s listinami preukazujúcimi, že došlo ku konečnému vysporiadaniu sporu, vedeného 
na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 12C/90/2004 vo veci navrhovateľa: Walter Klamo 
a spol. proti odporcovi: Hlavné mesto SR Bratislava, o určenie povinnosti uzavrieť zmluvu 
o prevode vlastníctva bytu a súčasne bolo majetkovoprávne usporiadané vlastníctvo stavieb – garáží 
nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 9749/13, 9749/14, 9749/15, 
9749/16 vo vlastníctve spoločnosti EUROPE RENT s.r.o., so sídlom Rovinka 498, 900 41 Rovinka, 
a stavieb – garáží nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Nivy parc. č. 9749/17, 
9749/18, 9749/19, 9749/20 vo vlastníctve spoločnosti VEGGA spol. s r.o., Púpavová 39,  
Bratislava. Po zaplatení 2. splátky kúpnej ceny hlavné mesto SR Bratislava podá návrh na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 

 
3. Zmluva bude obsahovať ustanovenie, že v prípade, že hlavné mesto do 1 roka odo dňa 
obojstranného podpísania kúpnej zmluvy nezabezpečí splnenie podmienok, ktorými je podmienená 
úhrada 2. splátky vo výške 1 000 000,00  Eur, bude sa mať za to, že zmluvné strany od zmluvy 
odstúpili a zmluva sa od počiatku zrušuje. 
 
4. Zmluva bude obsahovať záväzok, že spoločnosť Twin City a.s. ponechá mestskú príspevkovú 
organizáciu MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy užívať v doterajšom rozsahu všetky 
nehnuteľnosti, ktoré  má MARIANUM zverené do správy, pričom doba nájmu bude dojednaná 
fixne na 2 roky odo dňa kedy spoločnosti Twin City a.s. nadobudne vlastnícke práva 
k nehnuteľnostiam tvoriacim predmet kúpnej zmluvy.  Odplata za užívanie bude stanovená v sume 
153 000,00 Eur/rok. V prípade, že MARIANUM po uplynutí  dvojročnej doby nájmu neuvoľní 
prenajaté priestory kupujúcemu,  zaplatí hlavné mesto  kupujúcemu pokutu vo výške 2 000,00 Eur 
za každý deň omeškania so splnením tejto povinnosti. 

  
Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa podľa. § 9a ods.8 písm. e) zákona 
SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že pozemky a stavby, 
ktoré sú predmetom predaja budú spolu s pozemkami, ktoré už sú vo vlastníctve kupujúceho využité 
pre výstavbu multifunkčného projektu TWIN CITY, ktorého súčasťou je vybudovanie novej 
autobusovej stanice ako významného regionálneho dopravného uzla.   Po nadobudnutí vlastníckeho 
práva k nehnuteľnostiam budú tieto nehnuteľnosti začlenené   do urbanistického bloku TWIN CITY 



SEVER ako významného moderného mestotvorného prvku, čo výrazne zlepší aj dopravnú situáciu 
a prehľadnosť v celej lokalite a pomôže pri rozvoji hlavného mesta SR Bratislavy.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dôvodová správa 
 
PREDMET       : Návrh na odňatie správy nehnuteľností v Bratislave, k.ú. Nivy, pozemkov  
                                    parc. č. 9749/1, 9749/12, 36, 38, 40-45 a stavieb súp. č. 4944 na parc.  
                                    č. 9749/1 a súp. č. 1730 na parc. č. 9749/12 mestskej príspevkovej organizácii  
                                    MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy a predaj nehnuteľností  
                                    v k.ú. Nivy, pozemkov parc. č. 9749/1, 9749/12-20, 35, 36, 38-45 a stavieb  
                                    súp. č. 4944 na parc. č. 9749/1 a súp. č. 1730 na parc. č. 9749/12 
 
ŽIADATELIA    :       Twin City a.s.             
                                     Prievozská 4, 821 09 Bratislava 
                                     IČO 35 872 217 
                                      
                                     
 
ŠPECIFIKÁCIA POZEMKOV  
 
parc. č.      druh pozemku           výmera v m2             LV č.                správa         . 
9749/1                 zast. pl. a nádvoria                    866                          1                  MARIANUM 
9749/12               zast. pl. a nádvoria                    778                        797                MARIANUM  
9749/13               zast. pl. a nádvoria                      18                          1                  hl. m. SR BA 
9749/14               zast. pl. a nádvoria                      18                          1                  hl. m. SR BA 
9749/15               zast. pl. a nádvoria                      18                          1                  hl. m. SR BA             
9749/16               zast. pl. a nádvoria                      18                          1                  hl. m. SR BA 
9749/17               zast. pl. a nádvoria                      18                          1                  hl. m. SR BA 
9749/18               zast. pl. a nádvoria                      18                          1                  hl. m. SR BA 
9749/19               zast. pl. a nádvoria                      18                          1                  hl. m. SR BA  
9749/20               zast. pl. a nádvoria                      18                          1                  hl. m. SR BA  
9749/35               zast. pl. a nádvoria                    708                          1                  hl. m. SR BA 
9749/36               zast. pl. a nádvoria                    267                          1                  MARIANUM 
9749/38               zast. pl. a nádvoria                    181                          1                  MARIANUM  
9749/39               zast. pl. a nádvoria                  1319                          1                  hl. m. SR BA 
9749/40               zast. pl. a nádvoria                      30                          1                  MARIANUM 
9749/41               zast. pl. a nádvoria                        5                          1                  MARIANUM 
9749/42               zast. pl. a nádvoria                      34                          1                  MARIANUM   
9749/43               zast. pl. a nádvoria                      12                          1                  MARIANUM 
9749/44               zast. pl. a nádvoria                      37                          1                  MARIANUM 
9749/45               zast. pl. a nádvoria                     751                         1                  MARIANUM 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
                                                        spolu:            5132 
 
 
ŠPECIFIKÁCIA STAVEB  
 
súp. č.                              na parc. č.                           LV č.                správa            . 
1730                                     9749/12                                        797                  MARIANUM 
4944                                     9749/1                                           1                     MARIANUM  
 
 
 
 
 
 
 



SKUTKOVÝ STAV   
 
 Dňa 28.1.2013 bol predložený do operatívnej porady primátora ako bod 14a materiál        
pod názvom „Úloha z operatívnej porady primátora hlavného mesta SR Bratislavy konanej dňa 
17.9.2012 – bod 16.1. Informácia o stave objektu ZUŠ Podjavorinskej a neobsadených bytov 
v oboch budovách zverených do správy p. o. Marianum – odzveriť byty“. K tomuto materiálu bol 
prijatý záver, že informácia o stave objektu ZUŠ Podjavorinskej a neobsadených bytoch v oboch 
budovách zverených do správy p.o. Marianum sa berie na vedomie – s úlohou odzveriť byty 
a rokovať s HB Reavis o možnej kúpe objektov. 
 
 Dňa 17.5.2013 doručila spoločnosť Twin City a.s. mestu svoju opätovnú žiadosť 
o odkúpenie nehnuteľností tvoriacich predmet predaja. Akcionárom spoločnosti Twin City a.s. je 
spoločnosť HB Reavis B.V., so sídlom v Amsterdame. K žiadosti bol priložený znalecký posudok  
č. 38/2013 zo dňa 11.5.2013 vypracovaný znalkyňou Ing. arch. Ivetou Horákovou, ktorá trhovú 
hodnotu nehnuteľností odhadla na sumu  2 200 000 Eur vrátane DPH. Znalecký posudok bol 
vypracovaný na základe objednávky žiadateľa. 
 
 Spoločnosť Twin City a.s. je vlastníkom nehnuteľností, nachádzajúcich sa v bezprostrednej 
blízkosti špecifikovaných nehnuteľností, a to nehnuteľností v k. ú. Staré Mesto zapísaných  na : 
- LV č. 7076 (pozemky registra „C“, parc. č. 9110/1,17,18,22,23,26,42, 9118/11-13,20-23, 
9120/7,63,65, 21788/2,6,8, 21789/2,10,11,20, 21844/10,11),  
- LV č. 2792 (pozemky registra „C“, parc. č. 9110/4, 9120/64),  
- LV č. 4412 (pozemky registra „C“, parc. č. 9095/3,6,9),  
nehnuteľností v k. ú. Nivy zapísaných na  
- LV č. 3872 (pozemky registra „C“, parc. č. 9751, 9753/1-5, 9764, 9765/1,26),  
- LV č. 1377 (pozemky registra „C“, parc. č. 9749/7-10,29,30,32),  
- LV č. 4010 (pozemok registra „C“ parc. č. 9757/1),  
- LV č. 3150 (pozemky registra „C“, parc. č. 9749/2,31).  
Na LV č. 3150 je ako vlastník pozemkov uvedená spoločnosť Land Capital a.s., čo bolo obchodné 
meno spoločnosti Twin City a.s. do 18.2.2005, ako to vyplýva z výpisu z obchodného registra. 
Spoločnosť Land Capital a.s. a Spoločnosť Twin City a.s. je ten istý právny subjekt len s novým 
obchodným menom.  
 
 Pozemky a stavby, ktoré sú predmetom predaja by mali byť spolu s pozemkami, ktoré už sú 
vo vlastníctve žiadateľa, využité pre výstavbu multifunkčného projektu TWIN CITY, ktorého 
súčasťou je aj vybudovanie novej autobusovej stanice ako významného regionálneho dopravného 
uzla. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam budú tieto nehnuteľnosti začlenené      
do urbanistického bloku TWIN CITY SEVER ako významného moderného mestotvorného prvku, 
čo výrazne zlepší aj dopravnú situáciu a prehľadnosť v celej lokalite a pomôže pri rozvoji hlavného 
mesta SR Bratislavy.  
 
 Pre úplnosť je potrebné uviesť, že žiadosť o odkúpenie špecifikovaných nehnuteľností, ktoré 
sú predmetom tohto materiálu, podala aj spoločnosť BMBA s.r.o., Mudroňova 30, 811 01 
Bratislava, ktorej konateľ Ing. Alan Bíly, ktorý je spolu s manželkou MUDr. Martou Bílou 
bezpodielovým spoluvlastníkom 1/3 z nehnuteľností v k. ú. Nivy zapísaných na LV č. 3146 
(pozemky registra „C“, parc. č. 9749/4-6,23 a stavby súp. č. 4943 – učňovská dielňa na parc. č. 
9749/4), ktoré sa nachádzajú v bezprostrednom susedstve nehnuteľností tvoriacich predmet predaja. 
 

Predmetom predaja sú dve stavby 
1. Budova na Svätoplukovej ul. č.  1- 3   
2. Budova Mlynských Nivách č. 37- 41  
3. zastavané a priľahlé pozemky, ktoré sú uvedené v špecifikácií.  
 

 
 



ad 1) 
 
V budove na Svätoplukovej 1-3, ktorou je stavba súp. č. 1730 na parc. č. 9749/12, sa 

nachádza sídlo mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM, Pohrebnej služby, Správy 
cintorínov, Viazarne vencov. MARIANUM v tejto stavbe užíva celkom 1106 m2, v ktorých je 
zahrnutá administratíva, pohrebná služba, sklady. Celkovo v budove pracuje 40 zamestnancov tejto 
mestskej príspevkovej organizácie. Správca budovy MARIANUM okrem priestorov, ktoré užíva   
pre účely svojho sídla, ďalšie priestory v tejto budove prenajíma (viď tabuľka č. 1 Prenajaté 
priestory Svätoplukova 1-3). Všetky nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu neurčitú. Väčšinu 
nájomných zmlúv je možné vypovedať s výpovednou lehotou 3 mesiace, okrem nájomnej zmluvy 
so spoločnosťou FASHION SOS, s.r.o., v ktorej je výpovedná lehota dojednaná v trvaní 6 
mesiacov. S existenciou týchto nájomných zmlúv je žiadateľ oboznámený. 

 
Po prevode tejto budovy na tretiu osobu bude potrebné vyriešiť sídlo m. p. o. MARIANUM. 

Potreba nového sídla spoločnosti sa rieši dlhodobo, už v roku 2007 bola spracovaná architektonická 
štúdia, ktorá rieši ako jeden z možných variantov  presťahovanie sídla MARIANUM na Ružinovský 
cintorín v Bratislave. Hodnota tejto investície (podľa architektonickej štúdie z roku 2007) bola 
orientačne nacenená spoločnosťou HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o. na cenu 2 050 004,89 
Eur bez DPH.   

 
Podľa vyjadrenia oddelenia verejného obstarávania zo dňa 16.5.2013 bude pri 

zabezpečení realizácie nového sídla MARIANUM potrebné postupovať v zmysle zákona 
o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z. v znení neskorších predpisov.  

 
Ako alternatívne riešenie je možné zvážiť buď presídlenie m. p o. MARIANUM do niektorej 

z budov, ktoré vlastní hl. m. SR Bratislava, kúpu už hotovej stavby,  resp. prenájom 
zodpovedajúcich priestorov. Ako jedno z možných riešení prichádza do úvahy aj presídlenie m. 
p o. MARIANUM  do areálu na Bazovej ulici, ktorý patrí hl. m. SR Bratislava a v ktorom 
v minulosti sídlilo oddelenie miestnych daní a poplatkov magistrátu.  

 
ad 2) 
V budove na Mlynských Nivách 37-41, ktorou je stavba súp. č. 4944 na parc. č. 9749/1, 

správca budovy MARIANUM taktiež prenajíma nebytové priestory (viď tabuľka č. 1 Prenajaté 
priestory Mlynské Nivy 37-41). Všetky nájomné zmluvy sú uzatvorené na dobu neurčitú, väčšinu 
z nich možno vypovedať s výpovednou lehotou 3 mesiace.  

 
V tejto stavbe je dočasne umiestnená aj ZUŠ so sídlom na Podjavorinskej 9, ktorej 

zriaďovateľom je hlavné mesto SR Bratislava. Táto škola v objekte užíva nebytové priestory na II. 
a III. poschodí v celkovej výmere 438,16 m2. V apríli 2013 začala rekonštrukcia budovy                 
na Radlinského ulici č. 53, kam by sa mala táto ZUŠ presťahovať. Rekonštrukciu zabezpečuje 
Generálny investor Bratislavy. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie je október 2013, 
takže ZUŠ možno predpokladať, že prenajaté priestory v budove na Mlynských Nivách budú 
uvoľnené  najskôr v novembri 2013. 

 
Priestory na prenájom nachádzajúce sa v budovách na Mlynských Nivách č. 37- 41 

a Svätoplukovej ul. č.  1- 3, ktoré sú v súčasnosti voľné, sú uvedené v tabuľke č. 2. 
 

Nájomné zmluvy, ktorých predmetom je nájom nebytových priestorov v budovách na Mlynských 
Nivách č. 37- 41 a na Svätoplukovej ul. č.  1- 3, budú po schválení tohto materiálu v mestskom 
zastupiteľstve vypovedané. Kupujúci má o existencii nájomných zmlúv vedomosť a s touto 
skutočnosťou bude v kúpnej zmluve riadne oboznámený a vo vzťahu k tejto skutočnosti 
nevzniesol žiadne pripomienky. 
 



Pozn. :Stavba  je zaťažená súdnym sporom  vedeným na Okresnom súde Bratislava II pod sp. 
zn. 12C/90/2004 vo veci navrhovateľa: Walter Klamo a spol. proti odporcovi: Hlavné mesto SR 
Bratislava, o určenie povinnosti uzavrieť  zmluvu o prevode vlastníctva bytu. Navrhovateľ je 
nájomcom bytu (priestoru) na ulici Mlynské nivy č. 41 a dožaduje sa, aby s ním bola uzatvorená 
zmluva o prevode bytu podľa zákona  č. 182/1993 Z. z.. V súčasnosti je vo veci prerušené konanie 
z dôvodu nariadeného  znaleckého dokazovania, ktorého účelom je určenie, či stavba súp. č. 4944  
na pozemku parc. č. 9749/1, k. ú. Nivy, je bytovým alebo nebytovým domom, takže termín 
ukončenia súdneho sporu zatiaľ nemožno predpokladať. Treba upozorniť aj na skutočnosť, že 
v prípade vydania rozhodnutia prvostupňovým súdom, sa neúspešná strana súdneho sporu určite 
odvolá, takže vo veci bude rozhodovať druhostupňový súd. 

Relevantná právna prekážka, ktorá by hlavnému mestu bránila s nehnuteľnosťou fakticky 
nakladať, alebo ju previesť na tretiu osobu (predbežné opatrenie, obmedzujúca poznámka) 
neexistuje. 

 
ad 3) 
Pozemky parc. č. 9749/1,12,36,38,40-45, sú  zverené do správy MARIANUM –– 

Pohrebníctvo v Bratislave Mestská príspevková organizácia (ďalej len MARIANUM). 
         Ostatné priľahlé pozemky k týmto stavbám, a to: parc. č. 9749/13-20,35,39 sú v priamej 
správe hl. mesta SR Bratislavy.  
- na pozemkoch parc. č. 9749/13-16 sa nachádzajú garáže vo vlastníctve spoločnosti EUROPE 
RENT s.r.o.,  
- na pozemkoch parc. č. 9749/17-20 sa nachádzajú garáže vo vlastníctve spoločnosti Vegga spol. 
s r.o. Vlastníci týchto garáží nemajú zo zákona žiadne prednostné právo na odkúpenie 
pozemkov pod stavbami v ich vlastníctve.  
 
Pozn. : Kupujúci je oboznámený s existenciou týchto garáží, avšak  túto skutočnosť, spolu so 
skutočnosťou,  že prebieha vyššie uvedený súdny spor, vníma ako problematickú, preto konečnú 
realizáciu zmluvy a úhradu 2. splátky kúpnej ceny vo výške 1 000 000 EUR navrhol podmieniť 
vysporiadaním týchto problematických právnych  vzťahov a to s prihliadnutím na skutočnosť, že 
znalecký posudok, ktorým bola odhadnutá hodnota nehnuteľností túto skutočnosť nezohľadňuje, 
hoci preukázateľne ide o skutočnosti, ktoré do značnej miery obmedzujú (znemožňujú) voľné 
nakladanie s nehnuteľnosťou. 

 
- časť pozemkov (pôvodne označených ako  parc. č. 9749/1 a parc. č.  9749/12), vo výmere 2450 
m2  má v nájme Mestský parkovací systém, spol. s. r. o. Predmet nájmu je  zakreslený v kópii 
z mapy, ktorá tvorí prílohu nájomnej zmluvy. Zmluva o nájme č. 08-83-0726-03-00 je v prílohe 
materiálu a bola uzatvorená na dobu určitú od 1.10.2003 do 30.9.2008. V súčasnosti sa nájom 
konkludentne predlžuje v zmysle ustanovenia § 676 ods. 2 Občianskeho zákonníka, a to vždy na 
jeden rok. Po schválení tohto materiálu v mestskom zastupiteľstve bude podaný návrh na 
vypratanie. 
 
Pozn. : S existenciou tejto zmluvy je žiadateľ oboznámený  

 
 Na stanovenie kúpnej ceny bol vypracovaný znalecký posudok č. 40/2013  zo dňa 14.5.2013, 
ktorý vypracoval znalec Doc. Ing. Michal Holík, PhD., kde celková cena nehnuteľností bola 
stanovená vo výške 2 586 722,62 Eur, pričom cena pozemkov bola stanovená vo výške           
245,62 Eur/m2.  
 
 Znaleckým posudkom bola určená všeobecná hodnota nehnuteľností, bez zohľadnenia 
existencie stavieb garáží na prevádzaných pozemkoch a bez zohľadnenia prebiehajúceho súdneho 
sporu. Vplyv týchto skutočností na celkovú hodnotu nie je v súčasnosti možné zodpovedne stanoviť 
a z tohto dôvodu je podmienkou konečnej realizácie zmluvy záväzok predávajúceho, že tieto právne 
vzťahy vysporiada.  
 



 V prípade, že dôjde k uzatvoreniu kúpnej zmluvy na predmetné nehnuteľnosti, žiadateľ 
uviedol, že umožní počas dvoch rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k týmto 
nehnuteľnostiam m. p. o. MARIANUM užívať všetky nehnuteľnosti, ktoré má v súčasnosti 
v správe, spolu s možnosťou ich ďalšieho podnajímania tretím osobám, za nájomné výške 153 
000 Eur. Užívanie sa bude týkať tak priestorov, ktoré MARIANUM užíva pre potreby svojej 
prevádzky, tak i priestorov, ktoré prenajíma, resp. by  prenajímať mohlo,  takže by mu počas tejto 
doby naďalej plynul príjem z prenájmu. 
 
 S prihliadnutím na vyššie popísané právne vady, ktoré na nehnuteľnostiach viaznu (súdny 
spor, garáže, užívanie priestorov m. p. o. MARIANUM)  žiadateľ požiadal o rozdelenie splatnosti 
kúpnej ceny na dve splátky nasledovne : 

1. splátka: 1 586 722,62 Eur do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami,  
2. splátka: 1 000 000,00 Eur do 30 dní odo dňa, kedy predávajúci predloží kupujúcemu výzvu 

na úhradu spolu s listinami preukazujúcimi, že do 1 roka odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy bol že 
došlo ku konečnému vysporiadaniu sporu, vedeného na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 
12C/90/2004 vo veci navrhovateľa: Walter Klamo a spol. proti odporcovi: Hlavné mesto SR 
Bratislava, o určenie povinnosti uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu a súčasne bolo 
majetkovoprávne usporiadané vlastníctvo stavieb – garáží nachádzajúcich sa na pozemkoch registra 
„C“ v k. ú. Nivy, parc. „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 9749/13, 9749/14, 9749/15, 9749/16 vo vlastníctve 
spoločnosti EUROPE RENT s.r.o., so sídlom Rovinka 498, 900 41 Rovinka, a stavieb – garáží 
nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Nivy parc. č. 9749/17, 9749/18, 9749/19, 
9749/20 vo vlastníctve spoločnosti Vegga spol. s r.o., Púpavová 39, 841 04 Bratislava. Po zaplatení 
2. splátky kúpnej ceny hlavné mesto SR Bratislava podá návrh na vklad vlastníckeho práva do 
katastra nehnuteľností. 

 
Spoločnosť Twin City a.s. ponechá mestskú príspevkovú organizáciu MARIANUM - 

Pohrebníctvo mesta Bratislavy užívať všetky priestory, ktoré má v súčasnosti zverené do  správy, 
fixne na dobu 2 rokov odo dňa kedy spoločnosti Twin City a.s. nadobudne vlastnícke práva 
k nehnuteľnostiam tvoriacim predmet kúpnej zmluvy.  Odplata za užívanie je stanovená v sume   
153 000,00 Eur/rok, pričom MARIANUM bude ma ť možnosť prenajaté priestory naďalej 
podnajímať a ponechať si výťažok z nájomného. V prípade, že by po uplynutí 2 ročnej lehoty 
nedošlo k odovzdaniu priestorov a spoločnosť MARIANUM by budovu neopustila, hlavné mesto 
SR Bratislava zaplatí kupujúcemu pokutu vo výške 2 000,00 Eur za každý deň, čo bude bude tento 
stav trvať. 
 

Záver : 
Navrhované riešenie v plnom rozsahu reflektuje na existujúci skutkový i právny stav. Uznesenie 
je koncipované tak, aby do 30 dní od podpisu zmluvy hlavné mesto obdržalo (bez akéhokoľvek 
plnenia) splátku kúpnej ceny vo výške  1 586 722,62 Eur. Konečná realizácia zmluvy (podanie 
návrhu na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností) je podmienená odstránením 
právnych vád zo strany hlavného mesta v lehote 1 roka. 
Odstránenie vád spočíva : 
1. v usporiadaní súdneho sporu – tento je možné vysporiadať len mimosúdne (poskytnutím 

iného bytu navrhovateľovi – p. Klamovi), keďže nie je predpoklad, že súdne konanie by sa 
v lehote 1 roka podarilo ukončiť.   

2. v majetkovoprávnom vysporiadaní stavieb garáží, ktoré sa na prevádzaných pozemkoch 
nachádzajú – usporiadanie je možné vykonať len odkúpením garáží od ich súčasných 
vlastníkov. 
Náklady, ktoré si odstránenie vád vyžiada, nevieme v súčasnosti odhadnúť, ich výška bude 

zrejmá až po rokovaní s dotknutými subjektami, avšak v prípade, že v priebehu rokovaní bude 
zistené, že tieto náklady sú vzhľadom na hodnotu prevádzaných nehnuteľností neúmerne 
vysoké, hlavnému mestu nič nebráni, aby ku konečnej realizácií zmluvy nepristúpilo, pričom 



jediným negatívom bude povinnosť vrátiť už uhradenú prvú splátku, bez akýchkoľvek ďalších 
záväzkov voči kupujúcemu.  

Hlavné mesto tak bude mať k dispozícií 1 rok, počas ktorého bude naďalej vlastníkom 
nehnuteľností ( a obdrží prvú splátku kúpnej ceny) a to bez akýchkoľvek vymáhateľných 
záväzkov voči kupujúcemu pre prípad, že by sa mu nepodarilo vady odstrániť.  

 
Požiadavka na rozdelenie kúpnej ceny a platenia sumy 153 000,00 Eur/rok po dobu 

najdlhšie 2 rokov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva kupujúcim,  ktorá bola pri príprave 
materiálu akceptovaná vychádza zo skutočnosti, že je preukázateľné, že po nadobudnutí 
vlastníckeho práva sa nebude nový vlastník môcť ujať svojho vlastníctva bez obmedzení 
a naďalej, po dobu dvoch rokov strpí užívanie všetkých nehnuteľností, zverených m. p. o. 
MARIANUM a to nielen pre vlastné potreby spoločnosti, ale aj s možnosťou naďalej 
podnajímať priestory a získať z nich finančné prostriedky. 

 
Podpísanie protokolu o odňatí majetku spoločnosti MARIANUM, na základe schváleného 

uznesenia, by malo tesne prechádzať podaniu návrhu na vklad vlastníckeho práva 
k prevádzaným nehnuteľnostiam. Až do tejto doby tak bude mať MARIANUM nehnuteľnosti 
legálne k dispozícií a po nadobudnutí vlastníckeho práva žiadateľom dôjde k uzatvoreniu 
nájomnej zmluvy. V prípade, že kúpna zmluva zrealizovaná nebude,  MARIANUM bude mať 
majetok zverený nepretržite a bude zabezpečená právna i faktická kontinuita v užívacích 
vzťahoch. 
 

Predaj sa navrhuje schváliť ako prípad hodný osobitného zreteľa v súlade s ust. § 9a ods. 8 
písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov z dôvodu, že 
pozemky a stavby, ktoré sú predmetom predaja by mali byť spolu s pozemkami, ktoré už sú           
vo vlastníctve žiadateľa využité pre výstavbu multifunkčného projektu TWIN CITY, ktorého 
súčasťou je aj vybudovanie novej autobusovej stanice ako významného regionálneho 
dopravného uzla. Po nadobudnutí vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam budú tieto 
nehnuteľnosti začlenené do urbanistického bloku TWIN CITY SEVER ako významného 
moderného mestotvorného prvku, čo výrazne zlepší aj dopravnú situáciu a prehľadnosť v celej 
lokalite a pomôže pri rozvoji hlavného mesta SR Bratislavy.  

 
Pri prevode majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa treba, aby bol prevod 

schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov mestského zastupiteľstva. 
 
Stanovisko technickej infraštruktúry 
Bez pripomienok. 
 
O stanovisko starostu MČ Bratislava-Ružinov bolo požiadané listom doručeným MČ dňa                  
11. 06. 2013. 
 
Hlavné mesto SR Bratislava podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku 
obcí v znení neskorších predpisov zverejnilo dňa 10 .06. 2013 na internete a  na úradnej tabuli 
svoj zámer predať uvedené pozemky z dôvodu hodného osobitného zreteľa. 
 









































































Kúpna zmluva č. 04880...1300 
uzatvorená medzi zmluvnými stranami  

 
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava 1 
zastúpené                : Milan Ftáčnik, primátor mesta 
Peňažný ústav         : Československá obchodná banka a.s. 
Číslo účtu          : 25826343/7500 
Variabilný symbol  : 4880...12 
IČO           : 603 481 
 
(ďalej len „predávajúci“) 
 
a 
 
Twin City a.s. 
Prievozská 4, 821 09 Bratislava 
zastúpená:                 : Mgr. Marcel Sedlák, člen predstavenstva  
IČO                           : 35 872 217 
zapísaná v Obchodnom registri Okr. súdu Bratislava I., Oddiel: Sa, Vl. č. 3244/B 
 
(ďalej len „kupujúci“) 
 
 

Čl. 1. 
Predmet a účel zmluvy 

 
1) Hlavné mesto SR Bratislava je výlučným vlastníkom nehnuteľností v k. ú. Nivy, pozemkov 
registra "C":  
• parc. č. 9749/1 - zast. pl. a nádvoria o výmere 866 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/12 - zast. pl. a nádvoria o výmere 778 m2, LV č. 797, 
• parc. č. 9749/13 - zast. pl. a nádvoria o výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/14 - zast. pl. a nádvoria o výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/15 - zast. pl. a nádvoria o výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/16 - zast. pl. a nádvoria o výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/17 - zast. pl. a nádvoria o výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/18 - zast. pl. a nádvoria o výmere 18 m2, LV č. 1 
• parc. č. 9749/19 - zast. pl. a nádvoria o výmere 18 m2, LV č. 1 
• parc. č. 9749/20 - zast. pl. a nádvoria o výmere 18 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/35 - zast. pl. a nádvoria o výmere 708 m2, LV č. 1 
• parc. č. 9749/36 - zast. pl. a nádvoria o výmere 267 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/38 - zast. pl. a nádvoria o výmere 181 m2, LV č. 1,  
• parc. č. 9749/39 - zast. pl. a nádvoria o výmere 1319 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/40 - zast. pl. a nádvoria o výmere 30 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/41 - zast. pl. a nádvoria o výmere 5 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/42 - zast. pl. a nádvoria o výmere 34 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/43 - zast. pl. a nádvoria o výmere 12 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/44 - zast. pl. a nádvoria o výmere 37 m2, LV č. 1, 
• parc. č. 9749/45 - zast. pl. a nádvoria o výmere 751 m2, LV č. 1, 
a stavby súp. č. 4944 - Mlynské niv.37,39,41 na parc. č. 9749/1, LV č. 1 a stavby súp. č. 1730 
na parc. č. 9749/12, LV č. 797. 
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2) Predávajúci predáva a kupujúci kupuje podľa ust. § 9a ods. 8 písm. e) zákona                      
č. 138/1991 Zb. nehnuteľnosti špecifikované v Čl. 1 ods. 1 zmluvy v celosti. 

 
 

Čl. 2 
Kúpna cena 

 
1) Predávajúci predáva nehnuteľnosti uvedené v Čl. 1 odsek 1 za kúpnu cenu        

stanovenú Znaleckým posudkom č. 40/2013 vypracovaným znalcom Doc. Ing. Michalom 
Holíkom, PhD. vo výške 2 586 722,62 Eur (slovom : dva milióny päťstoosemdesiatšeťtisíc- 
sedemstodvadsaťdva eur šesťdesiatdva centov) kupujúcemu, ktorý nehnuteľnosť za túto cenu 
kupuje. 
 

2) Kupujúci je povinný uhradiť dohodnutú kúpnu cenu vo výške 2 586 722,62 Eur   
na účet predávajúceho č. 25826343/7500, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., 
variabilný symbol č. 4880...13 v dvoch splátkach nasledovne: 

 
1. splátka: 1 586 722,62 Eur do 30 dní od podpísania kúpnej zmluvy obidvoma zmluvnými 
stranami, 
2. splátka: 1 000 000,00 Eur do 30 dní odo dňa, kedy predávajúci predloží kupujúcemu 
výzvu na úhradu spolu s listinami preukazujúcimi splnenie záväzku predávajúceho uvedeného 
v Čl. 3 ods. 5 tejto zmluvy.   

 
 3) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, keď kupujúci nezaplatí riadne a včas 
celkovú kúpnu cenu, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Týmto ustanovením nie je dotknuté ustanovenie §-u 
545 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. a predávajúci je oprávnený požadovať aj náhradu škody 
spôsobenú nezaplatením dlžnej čiastky vo výške presahujúcej výšku zmluvnej pokuty. 
Takisto je kupujúci v prípade neuhradenia celkovej kúpnej ceny riadne a včas povinný 
zaplatiť predávajúcemu spolu s omeškanou platbou úroky z omeškania podľa ust. § 517 ods. 2 
Občianskeho zákonníka. 
 

4) Kupujúci sa touto zmluvou zaväzuje uhradiť predávajúcemu náklady na 
vyhotovenie znaleckého posudku č. 70/2013 v sume 990 Eur na účet hlavného mesta SR 
Bratislavy 25826343/7500, vedený v Československej obchodnej banke, a.s., variabilný 
symbol č. 4880...13 naraz do 30 dní odo dňa podpísania tejto kúpnej zmluvy obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 

   
 

Čl. 3 
Ťarchy 

 
 1) Predávajúci prehlasuje, že na predávaných nehnuteľnostiach neviaznu žiadne dlhy, 
bremená, ani iné právne povinnosti, okrem tých, ktoré sú uvedené v Čl. 3 tejto zmluvy. 
 
 2) Predávajúci vyhlasuje, že nemá vedomosť o tom, že by bol, ku dňu uzavretia tejto 
kúpnej zmluvy,  uplatnený  nárok na navrátenie vlastníctva k predmetu predaja.  
 

3) Kupujúci vyhlasuje, že bol oboznámený so skutočnosťou, že stavba súp. č. 4944    
na pozemku parc. č. 9749/1, k. ú. Nivy,  je zaťažená súdnym sporom vedeným na Okresnom 
súde Bratislava II pod sp. zn. 12C/90/2004 vo veci navrhovateľa: Walter Klamo a spol. proti 
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odporcovi: Hlavné mesto SR Bratislava, o určenie povinnosti uzavrieť zmluvu o prevode 
vlastníctva bytu. 

 
 4) Kupujúci vyhlasuje, že je oboznámený so skutočnosťou, že na pozemkoch registra 

„C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 9749/13-16 sa nachádzajú garáže vo vlastníctve spoločnosti 
EUROPE RENT s.r.o., so sídlom Rovinka 498, 900 41 Rovinka, a na pozemkoch registra „C“ 
v k. ú. Nivy parc. č. 9749/17-20 sa nachádzajú garáže vo vlastníctve spoločnosti Vegga s.r.o., 
so sídlom Púpavová 39, 841 04 Bratislava. 

 
5) Predávajúci sa zaväzuje, že do 1 roka odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy vysporiada 

mimosúdnou cestou spor vedený na Okresnom súde Bratislava II pod sp. zn. 12C/90/2004    
vo veci navrhovateľa: Walter Klamo a spol. proti odporcovi: Hlavné mesto SR Bratislava, 
o určenie povinnosti uzavrieť zmluvu o prevode vlastníctva bytu a súčasne majetkovoprávne 
usporiada vlastníctvo stavieb – garáží nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ v k. ú. 
Nivy, parc. „C“ v k. ú. Nivy, parc. č. 9749/13, 9749/14, 9749/15, 9749/16 vo vlastníctve 
spoločnosti EUROPE RENT s.r.o., so sídlom Rovinka 498, 900 41 Rovinka, a stavieb – 
garáží nachádzajúcich sa na pozemkoch registra „C“ v k. ú. Nivy parc. č. 9749/17, 9749/18, 
9749/19, 9749/20 vo vlastníctve spoločnosti Vegga spol. s r.o., Púpavová 39, 841 04 
Bratislava. 

 
6) V prípade, že predávajúci do jedného roka odo dňa obojstranného podpísania 

kúpnej zmluvy nezabezpečí realizáciu záväzku uvedeného v Čl. 3 ods. 5 tejto zmluvy, má sa 
za to, že zmluvné strany od zmluvy odstupujú, zmluva sa od počiatku ruší a predávajúci vráti 
kupujúcemu do 30 dní od márneho uplynutia lehoty uvedenej v Čl. 3 ods. 5 tejto zmluvy 
zaplatenú časť kúpnej ceny.  

   
 7) Kupujúci vyhlasuje, že je oboznámený so skutočnosťou, že v stavbe súp. č. 4944 – 
Mlynské niv.37,39,41 na parc. č. 9749/1, LV č. 1, k. ú. Nivy, a v stavbe súp. č. 1730 na parc. 
č. 9749/12, LV č. 797, k. ú. Nivy, sa nachádzajú nebytové priestory, ktoré sú predmetom 
nájomných zmlúv, ktorých zoznam tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, a taktiež má 
vedomosť o tom, že v stavbe súp. č. 1730 na parc. č. 9749/12, k. ú. Nivy, sa nachádza sídlo 
mestskej príspevkovej organizácie MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, Pohrebnej 
služby, Správy cintorínov, Viazarne vencov, pričom MARIANUM - Pohrebníctvo mesta 
Bratislavy, príspevková organizácia, v tejto stavbe užíva celkom 1106 m2, v ktorých je 
zahrnutá administratíva, pohrebná služba a sklady.  
 
 8) Kupujúci ponechá mestskej príspevkovej organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo 
mesta Bratislavy užívať v doterajšom rozsahu nehnuteľnosti, ktoré má MARIANUM zverené 
do správy a tieto nehnuteľnosti môže dávať aj do podnájmu, pričom doba nájmu je fixne 
dojednaná na 2 roky odo dňa, kedy kupujúci nadobudne vlastnícke práva k nehnuteľnostiam 
špecifikovaným v Čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy. Odplata za užívanie je stanovená v sume           
153 000,00 Eur/rok. V prípade, že MARIANUM po uplynutí dvojročnej doby nájmu 
neodovzdá kupujúcemu užívané nehnuteľnosti, hlavné mesto SR Bratislava zaplatí 
kupujúcemu pokutu vo výške 2 000,00 Eur za každý  deň omeškania so splnením tejto 
povinnosti. 
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Čl. 4 
Odstúpenie od zmluvy 

 
1) Predávajúci môže jednostranne odstúpiť od zmluvy bez predchádzajúceho 

písomného upozornenia a bez akýchkoľvek ďalších záväzkov a povinností v prípade, ak 
kupujúci nezaplatí kúpnu cenu v stanovenej lehote. 
  

2) Možnosť odstúpenia niektorej zo zmluvných strán podľa príslušných ustanovení 
Občianskeho zákonníka nie je týmto článkom dotknutá. 
                                                                  
                                                                  

 
Čl. 6 

Osobitné ustanovenia 
 

 1) Prevod nehnuteľnosti schválilo Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta SR 
Bratislavy dňa 27.6.2013 uznesením č. ............/2013, v súlade s § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 
138/1991 Zb. o majetku obcí  v  znení  neskorších predpisov, ako prípad hodný osobitného 
zreteľa z dôvodu, že pozemky a stavby, ktoré sú predmetom predaja by mali byť spolu 
s pozemkami, ktoré už sú vo vlastníctve kupujúceho využité pre výstavbu multifunkčného 
projektu TWIN CITY, ktorého súčasťou je aj vybudovanie novej autobusovej stanice ako 
významného regionálneho dopravného uzla. Po nadobudnutí vlastníckeho práva 
k nehnuteľnostiam budú tieto nehnuteľnosti začlenené do urbanistického bloku TWIN CITY 
SEVER ako významného moderného mestotvorného prvku, čo výrazne zlepší aj dopravnú 
situáciu a prehľadnosť v celej lokalite a pomôže pri rozvoji hlavného mesta SR Bratislavy.  
Prevod pozemkov bol chválený 3/5 väčšinou všetkých poslancov. 
 

2)  Kupujúci vyhlasuje, že mu je predmet kúpy, uvedený v Čl. 1 ods. 1 dobre známy a 
že ho kupuje v takom stave, v akom sa nachádza. 

 
3) Kupujúci bol oboznámený so stanoviskami odborných útvarov Magistrátu hlavného 

mesta SR Bratislavy k  predaju nehnuteľností uvedeným v Čl. 1 ods. 1 tejto zmluvy, a to so 
stanoviskom oddelenia územného rozvoja mesta z ......................., stanoviskom oddelenia 
územného plánovania z ....................., súborným stanoviskom za oblasť dopravy 
z ......................  

 
 4) Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. 
 
5) Kupujúci sa zaväzuje, že uhradí správny poplatok za návrh na vklad vlastníckeho 

práva do katastra nehnuteľností.                                                                               
 

 
Čl. 6 

Platnosť a účinnosť zmluvy 
 

1) Kúpna zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými zmluvnými 
stranami. 

 
2) Táto kúpna zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa § 5a zákona               

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov 
a nadobúda účinnosť podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov 
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(Občiansky zákonník) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle povinnej 
osoby – predávajúceho. 

 
3) Právne účinky vkladu vznikajú kladným právoplatným rozhodnutím Správy 

katastra pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu o povolení vkladu. Dňom 
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva prechádzajú 
na kupujúceho všetky práva a povinnosti spojené s vlastníctvom nehnuteľnosti. 

 
4) Kupujúci súhlasí s použitím jeho osobných údajov pre účely tejto kúpnej zmluvy 

a so zverejnením tejto zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov. 
 

5) Návrh na vklad do katastra nehnuteľností podá predávajúci po dodržaní podmienok 
stanovených v článku 2 tejto zmluvy, t.z. po zaplatení 2/3 kúpnej ceny ako aj náhrady                 
za vypracovanie znaleckého posudku. Za zaplatenie 2/3 kúpnej ceny a aj náhrady za 
vypracovanie znaleckého posudku sa považuje jej pripísanie na účet predávajúceho. 
V prípade omeškania so zaplatením 2/3 kúpnej ceny sa 2/3 kúpnej ceny považujú za zaplatené 
až po zaplatení sankcií uvedených v Čl. 2 tejto zmluvy.  
 

6) Do doby povolenia vkladu vlastníckeho práva sú účastníci tejto zmluvy viazaní 
dohodnutými podmienkami zmluvy. 
 

 
 

ČL. 7 
Záverečné ustanovenia 

 
1) Zmluvné strany vyhlasujú, že porozumeli obsahu tejto zmluvy v celom rozsahu, 

neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená. 
                                                                             

2) Na znak súhlasu potvrdzujú túto zmluvu svojimi podpismi. 
             

3) Kúpna zmluva sa vyhotovuje v 6-ich exemplároch, z ktorých 2 vyhotovenia zašle 
predávajúci na Správu katastra pre hlavné mesto SR Bratislavu za účelom povolenia vkladu 
vlastníckeho práva v prospech kupujúceho. Kupujúci obdrží po podpise zmluvy obidvomi 
zmluvnými stranami jej fotokópiu za účelom splnenia povinností vyplývajúcich mu z tejto 
zmluvy, rovnopis zmluvy odovzdá predávajúci kupujúcemu až po podaní návrhu na vklad 
vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností. 
 
 
V Bratislave, dňa .....................   V Bratislave, dňa ........................ 
Predávajúci:                                                               Kupujúci: 
Hlavné mesto SR Bratislava   Twin City a.s. 
 
 
 
 
 
________________________________      ____________________________ 
                Milan Ftáčnik                     Mgr. Marcel Sedlák  
primátor hlavného mesta SR Bratislavy                                     člen predstavenstva  



Protokol č. 11 88 0...13 00 
o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy 
 
ODOVZDÁVAJÚCI:  MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy 
                                               príspevková organizácia 
                                               Svätoplukova 3, 824 91 Bratislava 

Zastúpená riaditeľom Miloslavom Hrádekom 
 
 

PREBERAJÚCI:  Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava 
    Primaciálne námestie č. 1,  814 99 Bratislava 
    Zastúpené primátorom Milanom Ftáčnikom 

 
 
 

Článok 1 
 

 Predmetom odňatia správy  nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy sú 
nehnuteľnosti v katastrálnom území  Nivy vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy: 
 
 
 A. Pozemky evidované ako  parcela registra „C“ 
• parc. č. 9749/1 - zast. pl. a nádvoria o výmere 866 m2, LV č. 1,...............43.118,90 Eur, 
• parc. č. 9749/12 - zast. pl. a nádvoria o výmere 778 m2, LV č. 797,........ 38.737,32 Eur, 
• parc. č. 9749/36 - zast. pl. a nádvoria o výmere 267 m2, LV č. 1,..............13.294,17 Eur, 
• parc. č. 9749/38 - zast. pl. a nádvoria o výmere 181 m2, LV č. 1,................9.012,15 Eur,  
• parc. č. 9749/40 - zast. pl. a nádvoria o výmere 30 m2, LV č. 1,..................1.493,73 Eur, 
• parc. č. 9749/41 - zast. pl. a nádvoria o výmere 5 m2, LV č. 1,.......................248,95 Eur, 
• parc. č. 9749/42 - zast. pl. a nádvoria o výmere 34 m2, LV č. 1,..................1.692,89 Eur, 
• parc. č. 9749/43 - zast. pl. a nádvoria o výmere 12 m2, LV č. 1,.....................597,49 Eur, 
• parc. č. 9749/44 - zast. pl. a nádvoria o výmere 37 m2, LV č. 1,..................1.842,26 Eur, 
• parc. č. 9749/45 - zast. pl. a nádvoria o výmere 751 m2, LV č. 1,..............37.392,97 Eur 

 
B.  Stavby: 
stavby súp. č. 4944 - Mlynské niv.37,39,41 na pozemku parc. č. 9749/1, LV č. 1       
obstarávacia cena  ..........................................................................................214.023,77 Eur 
oprávky............................................................................................................................  Eur 
zostatková cena...............................................................................................................   Eur       
stavby súp. č. 1730 na pozemku arc. č. 9749/12, LV č. 797 
obstarávacia cena  celkom .............................................................................311.437,07 Eur 
oprávky.........................................................................................................................  
zostatková cena...............................................................................................................   Eur 

 
C. Práva a záväzky: 
......................... 

 
Článok 2 

1)  Správa nehnuteľného majetku sa odníma  v zmysle uznesenia mestského zastupiteľstva  
hlavného  mesta SR Bratislavy  číslo .............. zo dňa 27.6.2013. 

 



2) MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy odovzdá do 15 dní odo dňa  účinnosti tohto 
protokolu nehnuteľnosti vrátane záväzkových vzťahov, iných práv a tiarch písomným 
protokolom.  

 
 
 

Článok 3 
 

Odovzdávajúci sa zaväzuje, že ku dňu účinnosti tohto protokolu odovzdá preberajúcemu 
súpis hnuteľného majetku, týkajúci sa predmetu odovzdania a súpis záväzkov a pohľadávok 
viažucich sa k predmetu odovzdania.  

 
Článok 4 

 
Protokol nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jeho zverejnenia. 
 

Článok 5 
 

Tento protokol o odňatí správy nehnuteľného majetku hlavného mesta Slovenskej 
republiky Bratislavy majetku sa povinne zverejňuje podľa § 5 zák. č. 211/2000 Z.z. 
o slobodnom prístupe  k informáciám, v znení neskorších predpisov. 

 
Článok 6 

 
 Protokol je vyhotovený v 7-ich rovnopisoch, z ktorých hlavné mesto SR Bratislava 
obdrží 4 exempláre  a MARIANUM - Pohrebníctvo mesta Bratislavy obdrží 3 exempláre. 
 

Článok 7 
 

 Strany po prečítaní   protokolu na znak súhlasu s jeho obsahom tento podpísali. 
 
 
 
V Bratislave, dňa .......................                               V Bratislave, dňa........................... 
 
 
 
 
Odovzdávajúci:                                                          Preberajúci: 
MARIANUM:                                                           Hlavné mesto SR Bratislava:  
 
 
 
 
 
 
______________________                                     __________________________ 
        Miloslav Hrádek                                                               Milan Ftáčnik 
              riaditeľ                                                           primátor hl. m. SR Bratislavy 







 
 

 
 

 
 



 
 

 


